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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
لعالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله الحمد هلل رب ا

 وأصحا�ه أجمعین، أما �عد:
والكالم والشرح لحدیث هرْقل مع أِبي ُسفیان الُمخرَّج من حدیث ابن عبَّاس، وأظنُّ  مازال الحدیث

ا".ظور، أو: النَّاطور، و�ان ابن النَّاطور صاحب إیا"و�ان ابن النَّ وقفنا على   لیاء وهرقَل ُسُقف�
معنى  ماور، أو: الناطور، هل هو �المهلة: طاء، أو �الظاء المشاَلة. اظوالروا�ات في ابن النَّ 

 الُمشالة؟ �الظاِء الُمَشالة.
 طالب:.......
 مثلها.، طیب الطاء �عني شولةمثل العصا، 
 طالب:.....

 .هملتینم :اء والصاد؟ إذا قلناطیب، لماذا ال نفرَّق بین الطَّ 
 طالب:.........
 .اداد مثل الضَّ اء، والصَّ اء مثل الظَّ النطق واحد، الطَّ 

 طالب:....
 اء؟ اد والظَّ اد، طیب، والضَّ اد غیر نطق الضَّ نطُق الصَّ 
 طالب:....

 نعم.
 طالب:.....

 .اء الُمَشالة، والطَّاء المعجمةاء، الظَّ اء والظَّ �فرقون بین الطَّ 
 طالب:....

تألیف �عد النَّقط، واإلعجام والضبط ال، قبل التألیف، النقط موجود، قد�مةوما النقط  مسألة النقط
فتجدهم �ضبطون �الحروف،  ،موجود، �ان الضبط �الحر�ات قد یوقع في شيء من اللبس

و�ضبطون �النظیر، و�ضبطون �الضد، الضد: حرام، �قولون ضد الحالل، الحكم بن عتیبة هو 
ُف �ثیًرا في �تب العلم إلى عیینة، هم �ضبطونه �قولون: بتصغیر عتبة الدار، وقد  مع ذلك �صحَّ

یة، وهذا موجود ف ،یلجؤون إلى تقطیع الكلمة وهذا ما وقفت -مثًال في �ثیر من الكتب الخطِّ
الهجیمي ُترسم مجتمعة، وفي الحاشیة تقطع، تكتب الهاء مفردة، ثم الجیم، ثم الیاء، ثم  -علیه

ما خیف  الحرف قد یلتبس إذا �تب مع غیره ثم ینجلي إذا ُأفرد، �لُّ  ألنَّ  المیم، حروف مقطعة؛
ما إذا �ان هذا االلتباس یؤدي إلى دَّ الخوف من التباس اعتنوا �الكلمة، ال سیَّ تشا ،االلتباس
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 ...؟معنى ما�عض الناس �ضیق �ه ذرًعا، تب أهل العلم مملوءة من هذا، و خالف المقصود، فكُ 
خالص انتهى اإلشكال، الضبط �القلم ینتهي اإلشكال، الضبط �القلم �عتر�ه  ة،لالمهمة و المعجم

 ما �عتر�ه، و�خطئ فیه النساخ.
 طالب:...

 اختالف الضبط،� �لماتلذلك �تب اللغة التي تتأثر �اختالف الضبط، تتأثر بها و د، و�ر 
تي ُ�شرف علیها لجان الحتیاط لها أشد، فالطبعات القد�مة الوالمعاني تختلف �اختالف الضبط، ا

تجد الكتاب �ستغرق طبعه عشر سنوات، عشر سنوات �ستغرق طبعه، الكتب  ،من أهل العلم
 الكبیرة مثل "لسان العرب" وغیره، واآلن ما �ستغرق نصف شهر وال عشرة أ�ام.

مضاف إلیه،  :وصف البن الناطور، و�یلیاء :ابن الناطور" صاحبو "صاحُب إیلیاء وهرقل، 
مضاف إلیه مجرور  :، ابن الناطور صاحُب: وصف البن الناطور، و�یلیاءاء وهرقلَ صاحب إیلی

أ�ًضا منوع من هو على المضاف إلیه، و  ه ممنوع من الصرف، وهرقَل: معطوفألن ؛�الفتحة
 الصرف. 

قطعة ي شرح ال�قول النووي فا على نصارى الشام" ف� قُ "سُ ُسُقف�ا: وفي هذه اللفظة أكثر من ضبط، 
ٌح جمة، وهرقَل: هنا مفتو ء المهملة والمعائل الصحیح: "أمَّا ابن الناطور فروي �الطامن أو 

، مفتوحة الالم، وهو مجرور معطوف على إیلیاء". �عني صاحب إیلیاء -�عني اللفظة-ومفتوحة أ
: صاحب إیلیاء وصاحب ت�ررته قلإذا وصاحب هرقل؛ ألنَّ العطف على نیَّة تكرار العامل، 

لهمزة ضم ا�ا: قفا أ�ًض سْ ووقع هنا ُسُقفَّا �ضم السین والقاف وتشدید الفاء، وُ�روى: أ هرقل. "قال:
أین یذ�ره  یره".مع تشدید الفاء، وتخفیفها، ُأْسُقًفا. ذ�رهما ابن الجوالیقي، ذ�رهما ابن الجوالیقي وغ

ما ت، أیهعر� جمیةأعو هم �ختلفون فیها عر�یة "المعرب"؛ ألنَّ  أم؟ "شرح أدب الكاتب" ابن الجوالیقي
 یخ أحمدمعرب" البن الجوالیقي �تاب مشهور ومعروف ومطبوع بتحقیق الشَّ أقرب؟ "المعرب" وال

ا،   .طبعة مطبعة دار الكتب المصر�ةوهي شاكر، طبعة نفیسة جد�
ا �الهمزة وتشدید الفاء، وجمعه أساقفة، وأساِقف" ف� قُ سْ "ذ�رهما ابن الجوالیقي وغیره، واألشهر أُ  

معنى:  ماول: وفي �عض األصول: ُسُقف، أو ُسِقَف، أو: ُسقَِّف، في �عض األصول: ُسقَِّف". "�ق
قفا، و�قال أ�ًضا: سْ ین و�سر القاف المشددة، أي: جعل أُ �ضم الس فَ قِّ ٌقف�ا "سُ ُسقَِّف؟ ُجِعل أسْ 

قال وهو للنصارى رئیس دینهم وقاضیه، و  ،�قفل، وهو للنصارى رئیس دینهم وقاضیهمُسْقف، 
الكرماني: قوله الناطور، روي �الطاء المهملة والمعجمة، وهو: الحافظ للزرع والناظر إلیه" 

رَّاق  :عندنا اطوراللفظ معروف، النَّ  ،اطور معروف �ستعملالنَّ  الذي �حفظ المحالت من السُّ
ة �سمونه، في مقررات االبتدة�عض الجهات �سمونه: العسَّ  سس الع ، أدر�تهاائیة، ها. العسَّ

وواجباتهم، ثم �عد ذلك من مقال "غرتني ساعتي وقمت من اللیل وذهبت إلى صالة الصبح" 
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على الصالة ساعة  �اقٍ  والناس ةالمقررات القد�مة أ�ام الصبا ما ُتنسى، ففوجئ أن هناك عسَّ 
 اظور؟ اطور �الطاء المهملة أو النَّ ، و�سمى ناطور، أیهما األصل النَّ عسة وأكثر، لكن �سمونه

لحافظ اهو اطور، روي �الطاء المهملة والمعجمة، و من النظر، من النظر ولذلك �قول: "النَّ �عني: 
، ء طاءً الظا اظور، لكن قالوا: إن �عض األنباط ُیبِدلون للزرع والناظر إلیه" إًذا �كون األصل: النَّ 

صاحب  أضیفت إلیه،حبة هنا لما یلیاء" وصاحب هرقل، اآلن الصُّ ت منهم، "صاحب إیَ قِّ لُ فلعلها تُ 
 ة؟ مجاز�ة؟ أو إحداهما حقیقیة واألخرى مجاز�أم حبة هنا حقیقیة إیلیاء، وصاحب هرقل، الصُّ 

 طالب:....
 نعم.

– للنساء -علیه الصالة والسالم–حبة تكون ألدنى مال�سة �ما قال النبي الصُّ  نَّ : إأو نقول
أو مال�سة تطلق الصحبة. ألدنى مناسبة  »ألنتن صواحب یوسف« -عائشة وحفصة ومجموعة

 �المو�النسبة إلى إیلیاء مجاز". هذا  ،قیةالصاحب هنا �النسبة إلى هرقل حقیقال: "ولفظ 
لمعنى اادة "و�ر  ،إلى إیلیاء الحاكم ."إذ المراد منه الحاكم فیه" ،وهو ممن �قول �المجاز ،الكرماني

افعي". الحقیقي والمعنى المجازي من لفٍظ واحد �استعماٍل واحد جائزٌ    عند الشَّ
ون واحد، ینسب ه في آنٍ ب استعمال اللفظ الواحد في معنییكثر في �تب األصول وغیرها من الكت�

ن هل اإلمام الشافعي مم :المسألة لكن هل الشافعي ممن �قول �المجاز؟ أصلُ  .للشافعي جوازه
ل مَ  ي یرى فعاالشَّ  ، �مكن أنَّ شهر هذه اللفظة لهذا المصطلح أبو عبیدة نْ �قول �المجاز؟ �عني أوَّ

غیرهم �ن و راح والمفسر افعیة من الشُّ ا، وال شك أن الشَّ صرف و�ن لم �سمیه مجازً جواز مثل هذا التَّ 
طلق ف لفظ المجاز، اللفظ �ُ رِ �طلقون مثل هذا الكالم، وهم أعرف �إمامهم ومذهبهم، لكن ما عُ 

 .عرفقبله ما �ُ  ،عبیدة "مجاز القرآن" ف أبوعلى هذا المصطلح أو هذا االصطالح إالَّ لما ألَّ 
 طالب:......

 افعي ممن یرى استعمال لفظهل الشَّ  ،نقول: �غض النظر عن التسمیة ،�غض النظر عن التسمیة
 كثر من واحد،ا محمد، تر�د شخًصا �عینه فالتفت أ: �واحد في أكثر من معنى؟ اآلن لو قلتَ 

ت تر�د أكثر من واحد، هل �مكن أن تقول: �ا وأن ،التفت أكثر من واحد، أو تقول: �ا محمد
محمد، وأنت تر�د �ل من اسمهم محمد هنا؟ لفظ واحد �حتمل أكثر من ذات، أو تقول: �ا 

ا حیح، �عني هل �جوز في لغة العرب أن تدعو أكثر من واحد بیالصَّ  التَّعبیر محمدون؟ �عني
 محمد؟ 

 افعي �جیز إرادة المعنیین بلفظٍ أن الشَّ  ة:افعیهذا �عني مشهور ومستفیض عند الشَّ  المقصود: أنَّ 
النظر عن االصطالح، عن اللفظ في إطالق  واحد، الحقیقي والمجازي �غّضِ  واحد في آنٍ 
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ي: ا عند غیره، �قول الكرمانوأمَّ  -استعمال اللفظ في غیر موضع له–المجاز على االستعمال 
�النسبة إلى  نسبة إلى المعنیین، فهو مجازٌ �ال ا عند غیره" عند غیر الشافعي "فهو مجازٌ مَّ "وأ

ن ه �سمى �عموم المجاز". اآلا، ومثلُ المعنیین �اعتبار معًنى شامٍل لهما، �اعتبار معًنى شامٍل لهم
ْحَساِن} ِ�اْلَعْدلِ  َ�ْأُمرُ  للااََّ  ِإنَّ {: -جل وعال–في قول هللا   ِ�اْلَعْدلِ  َ�ْأُمرُ  للااََّ  {ِإنَّ  ،]٩٠[النحل: َواإلِْ
ْحَساِن} سبة لإلحسان لالستحباب، فهنا: استعملنا سبة للعدل للوجوب، و�النِّ قالوا: األمر �النِّ  َواإلِْ

المشترك بینهما؟ القدر المشترك بینهما، نعم  المطلوب القدرُ  أو نقول: إنَّ  ،اللفظ الواحد في معنییه
سبة ووجد ما �صرفه �النِّ راد �األمر هنا: الوجوب، مإن ال :األصل في األمر الوجوب، هل نقول

على العدل من إن القدر المشترك من الطلب هنا هو االستحباب، والتأكید  :لإلحسان، أو نقول
 نصوص أخرى؟

مى له �سى شامل لهما، ومث�النسبة إلى المعنیین �اعتبار معنً  ا عند غیره فهو مجازٌ مَّ قال: "وأ 
على االختصاص" أي: أعني صاحَب  بٌ وهو منصو  ،�عموم المجاز، ومثله �سمى �عموم المجاز

ن صب فهو على االختصاص، مثل ما تقول: نحالبن الناطور". إذا نُ  إیلیاء، ومرفوٌع على صفةٍ 
ي ة، "ووقع هنا" �الم الكرمانفیَّ المسلمین، تخص المسلمین، و�ذا رفع فهو واضح: على الوْص 

ر لناطو و�ان ابُن ا ،ا على الحالیةالفاء منصو�ً  ا: �ضم السین والقاف وتشدیدف� قُ "ووقع هنا سُ 
 جملة ا خبر �ان �حدثى، �عني: حال �ونه سقفا". إذً ُب إیلیاء وهرقَل ُسُقف�ا على النصار وصاح

ا �أنه خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف وفي �عض ا على الحالیة ومرفوعً �حدث "منصو�ً 
 ْف قُ : أسْ ا، و�قال أ�ضاف� قُ سْ األصول: سقِّف �صیغة مجهول الماضي من التفعیل، أي: جعل أ

�قول: سموا  -على نصارى الشام-وا نصارى مُّ �قفل، قال: وسُ كأترج، أسقف �أترج، وسقف 
 :�قول ا �قال له: �ذاا، لنصرة �عضهم �عضا، أو ألنهم نزلوا موضعً نصارى لنصرة �عضهم �عًض 
 {َمنْ : رة  "أو لقوله تعالىأو ناِص بلد معروف، " يالناصرة فها مَّ أ .نصرانة أو نصرة أو ناصرة"

لى إ، هل یتجه إرجاع التسمیة طیب ."للااَِّ} ِإَلى َأنَصاِري  {َمنْ  ،]٥٢[آل عمران: للااَِّ} ِإَلى َأنَصاِري 
 ؟ للااَِّ} ِإَلى َأنَصاِري  {َمنْ : -جل وعال–قوله 

اذا قیل فلم ،لو اتجه الختص �الحوار�ین، ما شمل جمیع األتباع، النصرة إذا �ان من النصرة
 ار؟ َص أنْ  :-علیه الصالة والسالم– نصارى، وألتباع محمدٍ  :ألتباع عیسى
 طالب:.....

قال لهم ]، ما �ُ ١٢٠} [البقرة:◌ٰ النََّصاَرى  َوَال  اْلَیُهودُ  َعنكَ  َتْرَضىٰ  {َوَلنلكن:  ،َأنَصاِري} {َمنْ ، نعم
ما �قال لهم أنصار  ى.اللغة، لكن االسم المعروف: نصار األنصار، و�ْن صحَّ اللفظ من حیث 

ى �اسمه مسم�  نصارى، فهل هو من �اب تخصیص �لّ  :قال لألوس والخزرجه ال �ُ �حال، �ما أنَّ 
وتخصیص  تخصیص أتباع عیسى �النصارى -خصیص فیكون التَّ  ،الخاص؛ لئال تلتبس الحقائق
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 فر�ق بین الحقیقتین؟مجرد اصطالح للتَّ  -أتباع محمد �األنصار
 طالب: �الهما...

 نعم.
 طالب:.....

 أنصار؟ :جاء من أنصاري إلى هللا، لكن هل �مكن أن �قال للنصارى و 
 طالب:.....

، و�ذا قیل صار ینصرف لألوس والخزرجال على اإلطالق، نحن نر�د اإلطالق، مثل األن
 النصارى انصرف ألتباع عیسى.

 طالب:.....
 .فر�ق اصطالح ُعْرفي،  نعم. شرعيإًذا التَّ 

 طالب:....
 ن؟یأ

 طالب:....
 ا.وا نصارى لنصرة �عضهم �عًض ل ما قیل سمُّ على هذا االعتبار؛ ألن أوَّ  أنا قلتُ 

 طالب:.....
 :و�صح أن �قال له ،أنصاري  :ه�قال ل أن ن  �ل من نصر �صحإنا: للو ذهبنا نسترسل لق

  نصراني.
 طالب:.....

 ؟ماذا، نعم
 طالب:.....

عني صرة، أو لسكناهم الناصرة هذه، المقصود أن مثل هذا �ها من النُّ أنَّ  صرة، ال شكَّ من النُّ 
 یتجاوز.

جمع نصران " فعالن �جمع على فعالى، نصارى؟ عطشان �جمع على قال: "وهو جمع نصران، 
ى، قال ابن رَ كْ ى، الوزن واحد، لكن المعروف ُسكارى وسَ ارَ كَ عطاشى؟ سكران �جمع على سَ 

ن المراد ابن د، ومعروف أ" الذي في ابن �طال قال در�در�د �طال: "قوله ابن الناطور، قال ابن
موال وحافظ �حافظ األ لیسحافظ النخل والتمر". "قال ابن در�د: الناطور  در�د صاحب "الجمهرة.

ن هذا من إ :تمر" أو �قولما قال الكرماني، "حافظ النخل والوالناظر إلیه � ،الزروع، حافظ الزرع
 �رادة الكل. �اب التغلیب، أو إطالق البعض و 
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بو قال أو �ه العرب و�ن �ان أعجمی�ا،  عرب و�ن �ان أعجمی�ا، وقد تكلمتمت �ه القال: "وقد تكلَّ 
 ،ظر"نمن  ، و�نما سمي الناظور�جعلون الظاء طاءً  طُ بَ اظور �الظاء المعجمة، والنَّ عبید: هو النَّ 

�ة �الطاء المهملة وفي روا�قول ابن حجر: "قوله: و�ان ابن الناطور، و�ان ابن الناطور، هو 
 ابن س:ان، ووقع في روا�ة اللیث عن یون�العر�یة: حارس البستهو ي: �الظاء المعجمة، و وِ مَّ الحُ 

 بز�ادة ألف في آخره، فعلى هذا هو اسم أعجمي، فعلى هذا هو اسم أعجمي".  ناظورا، ناظورا
مه ظور أو الناطور، مفاد �ال�عني على ما تقدم ابن النااذا قال: فعلى هذا هو اسم أعجمي، لم

، ةر�یَّ ظر، �عني أصل المادة عو�له من النَّ  على هذا الضبط �الناظورا: أعجمي؟ أنَّه عر�ي، لكن
 اني: ناظورا، لیس �عر�ي. والوزن الثَّ  لكن الوزن األول: فاعول، عر�ي،

 والوام المعطوف ��قول ابن حجر: "تنبیه، الواو في قوله: و�ان. الواو في قوله: و�ان" هل الكال
 رَ لقد أمِ " من الذي �قول هذا؟ أبو سفیان،، "فقلت ألصحابي حین أخرجنا" سق مع ما قبله،هنا متَّ 

علي  هللا ا أنه سیظهر حتى أدخلأبي �بشة إنه �خافه ملك بني األصفر، فما زلت موقنً  رُ أمْ 
 م استئناف.تصیر؟ نعأم ماذا عاطفة  ."اإلسالم، قال أبو سفیان: و�ان ابن الناظور

قول: لكن ال تعطف على الكالم القر�ب، � ،�قول ابن حجر: "تنبیه، الوا في قوله: و�ان، عاطفة"
ابن  ثم قال الزهري: و�ان ،فذ�ر الحدیث ،"و�ان عاطفة، والتقدیر عن الزهري أخبرني عبید هللا

م ثدیث فذ�ر الح ،قدیر عن الزهري أخبرني عبید هللالناطور". الواو في قوله و�ان عاطفة، والتَّ 
، هللا"و�ان ابن الناطور". هو یروي الخبر، الزهري یروي الخبر عن عبید  -ثم قال الزهري -قال: 

ن عمن؟ "ثم قال الزهري: و�ان ابن الناطور" ما قال الزهري لكن هذه القطعة یرو�ها الزهري ع
 ؟عبید هللا �ما تقدم في أصل الحدیث، معك الكتاب

ید هللا خبرني عبالیمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعیب عن الزهري، قال: أحدثنا أبو  :قال"  
بن ا�ان ري: و بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، أن عبد هللا بن عباس". وهنا: "ثم قال الزه

 ..؟ن هذه القطعة مرسلة في: إهل نقول الناطور".
 طالب: ...............

لصحیحین والموطأ"، �تاب من أنفس �تب الغر�ب، �صفه "المشارق" نعم، "المشارق في غر�ب ا 
، من تلقاء نفسه على ما عرفه عنه أو سمعه منه إن أمكن، أو بواسطة لم یذ�رها فتكون مرسلة

 .ما یبین -�عني في الكالم–وسیأتي 
ث"  فذ�ر هذه القصة فهي موصولة إلى ابن الناطور ال  ،ثم قال الزهري: "و�ان ابن الناطور �حدِّ

أن". �عني: البخاري یروي هذه القطعة أو هذه َقة �ما یزعم �عض من ال عنا�ة له بهذا الشَّ معلَّ 
، �عني: بین أن �أتي �الواو و�ین أن �سوق الكالم بدونها ه فرقٌ الجمل عن الزهري، تقدم لنا أنَّ 

قال: "وأحیانا و  األحادیث التي سبقت فیها أ�ًضا..؟یترك الواو؟ أم حیث یر�د التَّعلیق، �أتي �الواو 
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فأعي ما �قول، قالت عائشة: ولقد رأیت". قالت �السند المتقدم وال  فیكلمني یتمثل إلي الملك رجالً 
  .�غیره

 طالب:....
عالقة له �شيء ما ال مق علَّ قات، ال، الكالم فیما له صلة �الموصول، أمَّا المُ المعلََّقات، هذه المعلَّ 
 .من .. ما فیه إشكال

 طالب:.....
 ؟اذام

 طالب:....
 .نعم

علیق، �أتي موصولة، �عني �السند المتقدم، لكن �الم مرَّ بنا حیث یر�د التَّ  :لو قحتى ابن حجر �
 بدون واو؟أم �الواو 

 طالب:....
 علیق، إًذا "قالت عائشة" في الحدیث الثاني؟التَّ  یر�دُ  �أتي حیثُ 
 طالب:....

في الحدیث الثاني  "قالت عائشة"العطف" فقوله: هذا �الم ابن حجر: "وحیث یر�د التعلیق �أتي �
هذا عطف  �كون هذا ما له عالقة أسانید،متقدم، وهذا ألنه قال: "و�ان" أو السند الموصولة �

ه حیث یر�د التعلیق، لو جمل على جمل، عطف جمل على جمل، فال ینطبق علیه ما ذ�ره أنَّ 
اطور،  ولذا قال: "و�ان ابن الناطور" "ثم قال ن یر�د التعلیق لقال: وقال الزهري: �ان ابن الناك

قة و�ان ابن الناطور �حدث فذ�ر هذه القصة، فهي موصولة إلى ابن الناطور ال معلَّ "الزهري: 
ال معلقة �ما یزعم �عض من ال عنا�ة له بهذا  م �عض من ال عنا�ة له بهذا الشأن،كما یزع

فزعم أن قصة ابن النَّاطور  ،ض المغار�ةالشأن، و�ذلك أغرب �عض المغار�ة، و�ذلك أغرب �ع
ن، مرو�ة �اإلسناد المذ�ور عن أبي سفیان عنه؛ ألنه لما امرو�ة �اإلسناد المذ�ور عن أبي سفی

فزعم أن  ،رآها ال تصر�ح فیها �السماع حملها على ذلك"، "قال: و�ذلك أغرب �عض المغار�ة
ن، مرو�ة �اإلسناد المذ�ور عن أبي ا�اإلسناد المذ�ور عن أبي سفی قصة ابن النَّاطور مرو�ةٌ 

 ماع حملها على ذلك".سفیان عنه؛ ألنه لما رآها ال تصر�ح فیها �السَّ 
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:....
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 اطور، هذا من �الم أبي سفیان؟ كان ابن النَّ 
 طالب:....
ق، وال �عتني ما له خبرة �جمع الطر  لذي... واظر إلى طرق الخبرابن حجر عنده �النَّ  نعم؛ ألن

ن �قول مثل هذا الكالم، لكن الذي �جمع الطرق یتبین له و�تكشف له أمور �جمع الطرق، ما له أ
 .الباب إذا لم تجمع طرقه لم یتبین خطؤه :العلمخبار، لذا �قول أهل طوي في األمما 

 طالب: ............
ما هو �إلیه،  ؟ي، هل الزهري سنده في القصة متصلمتقدم وهل ه السندموصول عن الزهري، � 

 .ما یدل على االتصال سیأتي ؟الأم منه، هل هو متصل 
 و�ذلك أغرب �عض المغار�ة فزعم أن قصة ابن النَّاطور مرو�ة �اإلسناد المذ�ور عن أبي " 

 لسماعسفیان، مرو�ة �اإلسناد المذ�ور عن أبي سفیان عنه؛ ألنه لما رآها ال تصر�ح فیها �ا
 ابن- حملها على ذلك، وقد بیَّن أبو نعیم في "دالئل النبوة" أن الزهري قال: لقیته بدمشق

عنه  ه لم یتحمَّل، أن الزهري قال: لقیته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، وأظنُّ -الناطور
لقصد او أن لث، ه �حدِّ وأظنه لم یتحمَّل عنه ذلك إالَّ �عد أن أسلم". ألنَّ  ذلك إالَّ �عد أن أسلم.

ث و�قبل الوصف: صاحب إیلیاء وصاحب هرقل، هذا �صفه ولو لم �كن مسلمً  ا، لكن �ونه �حدِّ
مل، تح هیفال هذا ما  ...لما �قبل حدیثه �عد أن ُ�سلم، لكن ما المانع أن �كون التحمُّ حدیثه، إنَّ 

إلسالم نع أن �كون قبل اماال فا التحمل د أن �كون في اإلسالم، أمَّ أداء، واألداء الب ههذا فی
 كونهما وصفه �ظنه لم یتحمل عنه ذلك إال �عد أن أسلم، و�نَّ أن �كون األداء �عده. "وأ شر�طةَ 

 بارهم".حقائق أخ�ا مً سرارهم، عالا على أعً لِ سرارهم، �ان مطَّ لًعا على أه �ان مطَّ ه على أنَّ ا لینبِّ ف� قُ سُ 
 طالب:...

في من �ك ،ال ؟ابن حجر "وأظنه لم یتحمل" �قوله أبو نعیم هذا؟ أبو نعیم، ال ال، �الم هفیماذا 
ل �قو  یتصور أن .روان"لقیته بدمشق في زمن عبد الملك بن م :ن الزهري قالكالم "دالئل النبوة" أ

زم جلذي ا ظنه لم یتحمل عنه". ال، تا�ع الكالم السابق، هذا �الم ابن حجر. "و�ـأنَّ أو أبو نعیم: "
 ..جر.حه تقدم في �الم ابن نه من روا�ة الزهري عن عبید هللا". ألنَّ جزم �أ�ه، أو �أنَّ الذي 

 طالب:...
 "كما یزعم من ال عنا�ة له بهذا الشأن" �یف؟ 

نه من روا�ة  الذي جزم �ألى أبي سفیان. "و�أنَّ اد المذ�ور". �عني عن عبید هللا إة �اإلسنمرو�َّ 
م قصة ابن الناطور هذه فإنَّ  إسحاق،رة ابن الزهري عن عبید هللا اعتمد على ما وقع في سی ه قدَّ

هرقل  نَّ اس: أفعنده عن عبید هللا عن ابن عبَّ أبي سفیان،  على حدیث هرقل، هذه على حدیثِ 
مما ینبغي أن ُ�عدَّ فیما وقَع  ه أوًال، وهذااظ �ما ذ�رتُ فَّ أصبح خبیث النفس، فذ�ر نحوه، وجزم الحُ 
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ِل الخبر،  ِل الخبر، وهذا من اإلدراِج في أوَّ وهذا مما ینبغي أن ُ�عدَّ فیما وقَع من اإلدراِج في أوَّ
 ناِدر". 

ل الخبر  ِل ا »أسبغوا الوضوء، و�ل لألعقاب من النَّار«اإلدراج في أوَّ در، لخبر نااإلدراج في أوَّ
اج در إوعلى قوِلِه: عن عبید هللا عن ابن عباس: أنَّ هرقَل أصبح خبیث النفس، فذ�ر نحوه. هذا 

 لیس من أصل القصة، �هللا أعلم. 
 : الطو�لصار الماذ "،نحناء في العر�یَّةء، الطو�ل في افي انحنا و�لُ �قول العیني: "واُألْسُقف: الطَّ 

لك. ذلزمه ا أن ینحي، و�نما القصیر ال یفً و ه یلزمه إذا دخَل مكاًنا مسقف؟ ألنَّ قُ سْ في انحناء أُ 
قیفي"واألسقف: الطو�ل في انحناء في الع ْقُف والسَّ ِقف ا، أو ر�یة، واالسم منه، االسم منه: السَّ لسَّ
اعِ ول الف تأتي للنسبة، فِعل تأتي للنسبة، �ققف، والسقِ والسقیفي؛ ألّن السقیفي نسبة إلى السَّ   ر:شَّ

 ة...؟ح األلفیَّ درس ابن عقیل، شرو من یین أ
 طالب:.....

 صیغة مبالغة؟ أم ر، �ل هذه نسب ذِ ر وحَ جِ َض 
 ب:....طال
 نعم.

 ...............  َنِهر ولكني بلیليٍّ  لستُ 
 ...............  َنِهر ولكني بلیليٍّ  لستُ 

 هنا: نسبة إلى النَّهار. نهرف
 أبتكر ولكن اللیل أدلج ال  ..................

هر.  هذا ما �عرف السَّ
 أبتكر ولكن اللیل أدلج ال  َنِهر ولكني بلیليٍّ  لستُ 

ف قِ من شواهد شروح "األلفیة" على: أن فاعل تأتي للنسبة، فلعل المقصود: سَ وهذا شاهد 
 یفي.قِ وسَ 

وقال الداودي: "هو: العالم، وصاحب إیلیاء أي: أمیرها، صاحَب إیلیاء، أي: أمیرها، وهو 
فَ  ختصاص، أو الحال، أو مرفوٌع علىمنصوٌب على اال اء" ُینصب ". �یف "صاحب إیلیةالصِّ
َفة، وهي  و منصوبٌ على الحال؟ "وه وا�ة أبي ر على االختصاص أو الحال، أو مرفوٌع على الصِّ

ث، واإلض ، أو مرفوٌع على الصفة وهي روا�ة أبي ذر، و�كون خبر �ان: ُ�حدِّ - افُة التي فیهِ ذرٍّ
واإلضافُة فیه تقوم مقام التَّْعر�ف، وقول من زعم أنَّها في تقدیر االنفصال في  -صاحب إیلیاء

 كتسب؟ما �أم . صاحب: نكرة، أضیف إلى إیلیاء، �كتسب التعر�ف نع" صاحب إیلیاءمقام الم
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واإلضافُة فیه تقوم مقام التَّْعر�ف، وقول من زعم أنَّها في تقدیر االنفصال في مقام  ألنه قال: "
اًنا �حُسن إضافُتُه إلى ما المنع" �یف في مقام االنفصال؟ صاحب: اسم فاعل، اسم الفاعل أحی

حیاًنا ُیرجَّح قطعه عن اإلضافة، منذُر من �خشاها، أو: منذٌر من �خشاها. متى �حُسن ُه ، وأ�عدَ 
ا، وهي في غا�ِة األهمیَّة؛ ألنه اإلضافة، متى تحسن اإلضافة ومتى �حسن القطع؟  مرَّت بنا مرارً 

 .ب علیها اختالف في المعنىیترتَّ 
 طالب:....

 .نعم
 طالب:....

 ن..تحسن اإلضافة، و�ذا �ا
 طالب:...

ف؟ نعم، ما �عترِ أم قون بین قوله: أنا قاتُل ز�ٍد، هذا �عترف عن مستقبل، �حسن القطع، �عني �فرِّ 
وهرقل: معطوف على "د في المستقبل، �عترف أنه قاتل ز�د. و�ذا قال: أنا قاتٌل ز�ًدا، هذا یهدِّ 

 ".العینيلصداقة". وقال �معنى ا مَّاا �معنى التبع و�یلیاء، وأطلق علیه الصحبة له، إمَّ إ
 طالب:....

 ن؟یأ
ما �منع، ما في مانع أن �كون خبر مع خبر،  هما فی كان صاحَب، و�حدث خبر �عد خبر؟

�معنى  :ابع، أصحاب اإلمام أحمد: أتباعه، و�مَّ وسیأتي اإلشارة إلیه، لكن الصحبة تأتي �معنى التَّ 
�الٌم ، قال العیني: "قوله صاحب إیلیاء: الصداقة، وعرفنا أنَّ الصحبة قد تطلق ألدنى مناسبة

ه فع على أنَّ صب على االختصاص، والرَّ ه النصب، �جوز فیه الوجهان: النَّ �جوز فیإضافي، 
لیاء. وقال یصفة البن الناطور، البن الناطور، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو صاحب إ

وفیه �عد. من الذي قاله؟  ،وفیه �عد، وقال �عضهم: نسب على الحال ،سب على الحال�عضهم: نُ 
ز ابن حجر هل ابن حجر، لكن  أن �كون منصوً�ا ابن حجر قال: نصب على الحال، أو جوَّ

الحال، �عني فرق بین أن �قول: وقال �عضهم نصب على  على الحال، مع االحتماالت األخرى؟
ز، و�فهم من ما ذ�ر غیر هذا، لكن ه �الم العیني أنَّ  لما �كون ذ�ره مع احتمالین آخر�ن �كون جوَّ

 لیة. اعیَّن فیه الح
 بٌ �ة غیر أبي ذر، وهو منصو ا، �ضم السین والقاف، �ذا في رواوقال ابن حجر: "وقوله: سُقف� 

 ه خبر �ان، و�حدث خبر �عد خبرعلى أنَّ 
 مصیٌِّف مقیٌِّض مشتِّي  .........................

 تعدد الخبر
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 مصیٌِّف مقیٌِّض مشتِّي  يَبتِّ  َفَهَذا َبتٍّ  َذا َ�كُ  َمنْ 
، اعلهف ، سِقف، �كس القاف على ما لم �سمَّ فَ قِ ني: سُ یهث: خبر �عد خبر، في روا�ة الكشمو�حدِّ 

ِله أُ خصي مثله، "لكن بز�ار وفي روا�ة المستملي والس ظ : لففّ قُ لسُّ ف واقُ سْ ، واألُ قفَ سْ دة ألف في أوَّ
وهو: الطو�ل  ل عر�يیس دین النصارى، وقینصارى، ومعناه: رئأعجمي، ومعناه: رئیس دین ال

ینیة دألنه یتخاشع". هذه رئاسة  ؛في انحناء، وقیل ذلك للرئیس؛ ألنه یتخاشع، وقیل ذلك للرئیس
ن لو دنیو�ة؟ دینیَّة، �عني: والمفترض فیمن �انت رئاسته دینیة أن یتخاشع، هذا األصل، لكأم 

 .كانت الرئاسة دنیو�ة؟ العكس
، لكن صاصب، وهو: الرَّصاص، وهو الرَّ رُ سْ ْسُرب، األُ نظیر له في وزنه إالَّ األُ  وقال �عضهم: "ال

انع،   ؛جرُ تْ رد األُ وال ی، "وال یرد األُْتُرج". ما �كون را�ًعاحكى ابُن سیده ثالًثا، وهو: اُألسُكف للصَّ
: تي هيألنه جمع، والكالم إنما هو في المفرد، وعلى روا�ة أبي ذر �كون الخبُر الجملة ال

ث، �حدُث أنَّ هرقل،   بید هللاو في قوله: و�ان، عاطفة، والتقدیر عن الزهري: أخبرني علواوا�حدِّ
ث، وهذا صورُة اإلرس ". الفذ�ر حدیث أبي سفیان �طوله ثم قال الزهري: و�ان ابن الناطور �حدِّ

ل: اتصال، ودعَمه �ما نقَله عن أبي نعیم، وهنا: إرسال؟ ما هو  حدیثالتَّ  ألنَّ  لماذا قال في األوَّ
ام، التَّحدیث في زمٍن مت م، و�ذا قلنافي رؤ�ته في الشَّ ممن افي الزَّ  نَّ التَّحِدیث: إقدِّ إرسال،  لمتقدِّ

 هكون� اتَّصفً ِه مال بدَّ أْن �كوَن حاَل رؤ�تِ  ،ه رآه ؛ ألنَّ والوصف على روا�ِة أبي ُنعیم �كون متَّصًال 
ء یلیاٍب إلاحق ولمَّا رآهُ لیس �صكم �كن متصًفا بها في السابِ صاحب إیلیاء وصاحب هرقل، إذا ل

َثه أو ذ�ر له بنفسِ  نموال هرقل، وحدَّث في الز  عني: ِه، �الماضي تكون مرسلة، إالَّ إذا �ان حدَّ
 .�كون مما تلقَّاه عنه

 وسلم على عبدك. اللهم صلِّ  
أنَّه خبَر �ان، صاحَب إیلیاء:  على لدمامیني، "صاحَب إیلیاء: منصوبٌ مع" لافي "مصابیح الج

ومنُع القاضي لذلَك من حیُث إنَّ  ....على أنَُّه خبر �ان، ومنُع القاضي، المراُد �ه نصوبٌ م
ُث أنَّ هرقل غیُر مستقیم؛ إذْ   ؟د الخبر". منُع القاضيمانع من تعدُّ  ال خبرها: ُسُقف�ا، أو �حدِّ

فّن إلى فّن، ومن مذهب إلى مذهب، لكن  عیاض، نعم، و�ن �ان �عني اإلطالق قد �ختلف من
أ" �تاب راد �ه: القاضي عیاض، في "المشارق" نعم. "المشارق في غر�ب الصحیحین، والموطَّ المُ 

ي،  واحد من  وهناكمن أنفس �تب الغر�ب؛ ألن ترتیبه على ترتیب المغار�ة لحروف التهجِّ
و�ان األولى واألجدر أن ُیْتَرك  المشا�خ رتََّب الكتاب على الحروف المستعملة في المشرق،

"المشارق" من ب المواد على ترتیب "المشارق"، وفه، وُ�لحق �ِفهرس یرتِّ الكتاب على ترتیِب مؤلِّ 
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نَّة، ما ُ�ِتب إالَّ أنَّه ال �شمل � أفضل حیحین اهو مثل "النِّهما لَّ �تب السُّ �ة"، ال؛ خاص �الصَّ
 طَّأ.والمو 

 �الغرِب  المشارق  �ونُ  عجٍب  ومن     �سبتة تبدَّت أنوارٍ  مشارقُ 
ا في �تاب أسماه "مطالُع األنوار"،  هذا وروده في ابن قرقول، وهذا �الم مكرر مرارً  اختصره
ع أكثر من مرة، بِ "المشارق" طُ روده في الشروح أكثر من أصِله، وكثر من أصله، و أالّشروح 

 "المطالع" لم �طبع �عد.و
هرقل غیر مستقیم؛ إذ ال مانع من  نَّ إن خبرها: ُسُقف�ا، أو �حدث: أ "ومنُع القاضي لذلك من حیثُ 

فة لما نْ ، ومنع الزر�شي، ومَ تعدد الخبر ُع الزر�شَي أو وَمَنَع الزر�شيُّ رفَع صاحب على الصِّ
ما قبله معرفة، وصاحب إیلیاء: نكرة، صاحب إیلیاء نكرة".  ألنَّ  ؛ما قبله معرفة قبله، قال: ألنَّ 

ُفُه". لماذا اإلضافة ما ا هألن ُفُه، واإلضافُة ال تعرِّ كتسب التَّعر�ف من اإلضافة، "واإلضافُة ال تعرِّ
ُفه؟ ألن إیلیاء بلَ  مكة،  لقیت راعي :؟ لو تقول لواحدلها من صاحب ممن ینتسب إلیها د، �مْ ال تعرِّ

ة؟ تعبیر  هو من  ة؟ وأسلو�نا، راعي الر�اض راعي مكة، من هو راعي مكَّ  ناراعي مكَّ
 كثیر، �عني هل �كتسب التَّعر�ف من إضافِتِه لبلد؟ ما �كتسب التَّعر�ف.

 طالب:.....
 ؟ماذا

 طالب:....
 ؟معنو�َّة كیف

 طالب:....
 معنو�ة؟أم صاحب إیلیاء، لفظیَّة 

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
حَبة تكون ألدنى مال�َسة، ولَها  أقول: هذه الصحبة و�ضافته إلى بلدٍ  أكثر حتى �بیر، والصُّ

ْركشي. "منع الزر�شيُّ  المقصود: أنَّ  .على تعاقب الزَّمان الوال�ة، لها أكثر من والٍ  هذا �الم الزَّ
واإلضافُة ال  ،ما قبله معرفة، وصاحب إیلیاء نكرة رفَع صاحب على الصفة لما قبله، قال: ألنَّ 

ُفُه؛ ألنَّها في تقدیر االنفصال". �عني اإلضافة إلى �عِض ال يء، األشیاء الموغلة في تعرِّ شَّ
اإلبهام، الموغلة في اإلبهام ال �ستفید التعر�ف، ولو ألحقت �ه (أل): الغیر، البعض، �كتسب 

 التَّْعر�ف؟ 
 طالب:...
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 ما تفید التعر�ف، نعم.
 طالب:....

 �عني ما �شترك معه غیره؟
 طالب:.....

منع الزر�شيُّ  ف بها، قال: "وعرَّ أن �ُ عرِّف معرفة بنكرة؟ هو ال �حتاج إلى النكرة من أجل تُ أنت 
تفید من سما قبله معرفة، وصاحب إیلیاء نكرة". ما � رفَع صاحب على الصفة لما قبله؛ ألنَّ 

ُفُه؛ ألنَّها في   تقدیر االنفصال". �قول الدمامیني...إضافته إلى إیلیاء، "واإلضافُة ال تعرِّ
 طالب:....

 الوال�ة.في 
 طالب:....

 .ب علیها أكثر من واحداقَ عَ ال �كون تَ  نحتاج إلى أن
 طالب:....

 من إضافته إلى هرقل، لكن إیلیاء؟�الخالف في صاحب هرقل؛ ألنَّ صاحب استفاد  لیسهو 
 طالب:....

 عبِد هللاِ مررُت � :قلت: "وهذا وهٌم، وهذا وهٌم؛ فقد قال سیبو�ه: تقولُ الدمامیني،  ماذا �قول نرى 
 ضْرِ�َك،�روف : المع ضاِرِ�َك، �ما تقول: مررُت �عبِد ِهللا صاحِبَك، أيْ ضارِ�َك، مررُت �عبِد هللاِ 

 �عني: هل رد ن یلزم �المه،�كالم إمام ممَّ أم علیه �قاعدة  ردَّ  والثاني: معروف �ُصْحَبِتَك". اآلن
 علیه �قاعدة أو رد علیه �أن سیبو�ه قال؟ 

قوهاذَ إذا قالت حَ   امِ فإن القوَل ما قالت حذ  اِم فصدِّ
 "قولُ �ه: تفقد قال سیبو  /وهذا وهمٌ �ه، في مواضع، اآلن ماذا �قول؟  "أورده النُّحاة في شاِن سیبو 

ل َك. قا�ما تقول: مررُت �عبِد ِهللا صاحِبَك، أْي: المعروف �ضْر�ِ  مررُت �عبِد ِهللا ضارِ�كَ 
 ؟ مني". الرَِّضي ِض الرَّ 

 طالب:....
 ؟كیف

 طالب: .............
ضي االستر�الي، شرُحُه على "الكافیة" من أنفس �تب النحو، لكن مع "، الرَّ ةشارح "الكافی هو نعم 

 ا�صیر الشخص د�تورً  لعلهاألسف أنَّ "الكافیة" لیست على طر�قنا في قراءة علم النحو، �عني 
 في اللغة العر�یة، وما راجع "الكافیة"؛ ألن ترتیب الكتب عندنا الذي ُمِشَي علیه في بالدنا:
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ن عظیم في أقطار لها شأٌن عظیم، شأ، بینما "الكافیة" وشروحها "األلفیة" "األجرومیة"، "القطر"
حاجب، لكن شرح اللمؤلِّفها ابن  االمسلمین، وهذا الشرح لها من أنفس الشروح، مع أنَّ لها شرحً 

اسم الفاعل في الرَّضي أنفُس منه وأكثُر فوائد، قال الرَّضي: "فإذا قصدتَّ هذا المعنى لم �عمل 
محلِّ المجرور �ه نصًبا �ما في صاحبك، و�ن �ان أصله اسم فاعل من َصِحَب �ْصَحُب، بل 

معنى هذا الكالم؟ قال الرَّضي: "فإذا قصدتَّ  ماصال، ه �أنه جامد". �عني على نیة االنفتقدیرُ 
ر�ك هذا المعنى". صاحبك ضار�ك، األصل أن اسم الفاعل �عمل عمل فعله، لكن عمل: ضا

ر في ضار�ك أثَّ  -یؤثر فیه في الصحبة–لكن: صاحبك؟ هل �عمل في الضمیر  ظاهر،
ر في الصحبة �ونه صاحبك؟ �عني: ضارب مشتق بال شك، لكن صاحب، الضرب، لكن هل أثَّ 

 معاملة المشتق؟ أم عامل معاملة الجامد �ُ 
 طالب:...

یغة صیغة اسم فاعل؟ نعم، الصِّ اسم الفاعل �عمل عمل فْعِله، فهل صاحب: اسم فاعل، وراكب: 
 ارب في المضروب؟ اسم فاعل، لكن هل أثره في المضاِف إلیه مثل أثر الضَّ 

بینما الضرب بین الطرفین غیر مستوي؛ هذا ضارب وذا  ،ألن الصحبة بین الطرفین مستو�ة
�التساوي مع ضارب  -مثل–ذا مصحوب ههذا صاحب و ن إ :مضروب، لكن هل نقول

  ومضروب؟ 
 :....طالب
 كیف؟

 طالب:.....
ضي: "فإذا قصدت هذا المعنى لم �عمل اسم الفاعل �الم سیبو�ه الدمامیني، قال الر  ي أوردالذ

"نصًبا �ما في: صاحَبَك، و�ن �ان أصله اسم  -�عني المضاف إلیه–في محل المجرور �ه" 
ْره �َأنَّه جامد". �عني: إذا قیل زوج ك، فالنة زوُجك، هل الكاف فاعٍل من َصِحَب َ�ْصَحُب، بل �قدِّ

من حیث المعنى فیها شيء  �عنيالتي وقعت في محل المضاف إلیه هي في األصل مفعول �ه؟ 
قَّة فعله على حدٍّ سواء،  �ینفرق بین أن �كون العمل بین اسم الفاعل و ، �عني من الخفاء والدِّ

: ز�د زوُجِك، هل هو مثل: و�ین أن �كون فیه غموض، وُ�َناَزع فیه، إذا قیل: فاطمة زوُجَك، أو
ضار�ِك؟ �ونه اسم فاعل وأثَّر في المفعول �ه الضرب واضح، لكن هل تستفید المفعولیة من 

اإلضافة إلى صاحب وزوج مثل ما تستفیدها من الضرب؟ ال، هذا الذي �جعلهم �حوسون حول 
 .هذه

 طالب:...
 .نعم
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  طالب:.....
 ؟هفیماذا ین المضاف؟ أل، مثل صاحبك، مث..، ألنها أضیف إلى بلٍد و لیسال، ال، 

 طالب:...
ما  مثل -في الدقة–هم فرقوا بین ضار�ك وصاحبك من حیُث المعنى، �عني: نظیر  لكنال ال، 

مفعول �ه،  :ومن �قول ،قلنا �الخالف: خلق هللا السماوات واألرض، مثله عند من �قول مفعول
مع أنه اعترض  هي الخلق، هي المخلوق ،ألن السماوات  :مفعول مطلق، السماوات :ومن �قول

 علیه �أنه مذهب من یرى..
 من الوقت؟ كم �اقٍ 

 
 


